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 Betreft: Schending van de Mensenrechten in Griekenland wegens het 
bezuinigingspakket en de maatregelen aangenomen door de EU

Gisteren, donderdag 30 juni 2011, waarschuwde Cephas Lumina, Deskundige van de 
Verenigde Naties inzake Buitenlandse Schuld en Mensenrechten, dat het tweede 
bezuinigingspakket dat deze dagen onder druk van de Europese Unie door het Griekse 
parlement is goedgekeurd, de mensenrechten van de meest benadeelde bevolkingsgroepen van 
Griekenland kan schenden.

Zo verklaarde Lumina in een communiqué dat „de uitvoering van een tweede 
bezuinigingspakket en hervormingen, waaronder de privatisering van de openbare bedrijven 
en diensten, een belangrijke weerslag zal hebben op de sociale basisdiensten en bijgevolg op 
het genot van de mensenrechten van de Griekse bevolking, vooral binnen de meest kwetsbare 
groepen van de bevolking”.

De VN schaart zich zo achter zij die zich verzetten tegen de bezuinigingspakketten, aangezien 
ze de meest elementaire rechten van de burgers, zoals het recht op voeding, water, onderdak, 
eerlijk werk of de sociale diensten zoals de gezondheidszorg of het onderwijs, in gevaar 
brengen. 

In hetzelfde communiqué heeft de deskundige van de Verenigde Naties zich gericht tot het 
Internationaal Monetair Fonds, de Europese Unie en de Europese Centrale Bank om erop te 
letten of het naleven van de maatregelen die ze hebben verdedigd rechtstreekse gevolgen heeft 
voor de Mensenrechten.

Rekening houdend met het feit dat het Handvest van de Mensenrechten na de 
inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon juridisch bindend is geworden, waardoor de 
Europese instellingen en de Lidstaten verplicht zijn om deze na te leven, en gezien de door de 
VN beschreven aanwijzingen in verband met de vermoedelijke schending van de 
Mensenrechten door de toepassing van de maatregelen van het „bezuinigingspakket”,

Wat is de mening van de Europese Commissie over de evaluatie die de Deskundige van de 
Verenigde Naties inzake Buitenlandse Schuld en Mensenrechten heeft gemaakt van de 
bezuinigingsmaatregelen die in verscheidene Lidstaten van de EU worden toegepast? Is de 
Europese Commissie voornemens om de maatregelen te herzien en de Griekse autoriteiten te 
vragen om ze te annuleren of te wijzigen om zo te voorkomen dat de Mensenrechten en het 
Verdrag van Lissabon worden geschonden? Heeft de Europese Commissie enig bijzonder 
programma opgestart om na te gaan en op te volgen of de toepassing van deze maatregelen de 
mensenrechten in Griekenland schendt?
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Antwoord van de heer   Rehn namens de Commissie 

De Commissie is gebonden aan de   EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten 
van de   EU dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft en daarom is 
verantwoordelijk voor het waarborgen dat de overeengekomen met Griekenland 
programma een schending vormt van de mensenrechten . De Commissie is van mening 
dat dit inderdaad het geval is. De buitensporige   accumulatie van schulden en 
voortdurende tekorten te verminderen economische groei en welvaart en moeten worden 
aangepakt op een eenvoudige manier. 

In zijn verklaring, de heer   Lumina ook opgemerkt dat 'de schuld alleen kan worden 
betaald uit inkomsten '. Inderdaad, het verminderen van overmatige staatsschuld 
vermindert de belasting op het inkomen van de toekomstige generaties. Groei helpt om 
de benodigde inkomsten te genereren, dus het programma legt ook sterk de nadruk op 
structurele hervormingsmaatregelen. 

Privatisering betekent vooral een verandering van eigendom, en zal genereren inkomsten 
om de schuld af te lossen en de lasten voor de toekomstige generaties. Voorts dient te 
worden gekoppeld aan een betere, meer efficiënte dienstverlening waaruit kwetsbare 
delen van de samenleving zou gelijke mate kunnen profiteren. De Commissie is van 
mening dat Griekenland het privatiseringsproces zou moeten helpen om de totale 
bijdragen aan hogere niveaus van de groei en efficiëntie, en dus tot hogere niveaus van 
werkgelegenheid en het concurrentievermogen.   Griekenland privatisering plan is 
onderdeel van de algemene inspanningen om de schuld van de Griekse regering te 
verminderen en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen, en het plan 
van de privatisering van EUR   50   miljard aan activa heeft het potentieel van het snijden 
van de schuldgraad met meer dan 20 procentpunten van het bruto binnenlands product 
(BBP) in de komende vijf jaar en moeten economische efficiëntie en buitenlandse directe 
investeringen te stimuleren. Voorzover privatisering zal bijdragen aan de groei, zal het 
ook een positief effect hebben op de werkgelegenheid. Echter, kan de Commissie niet 
anticiperen op de gevolgen voor de werkgelegenheid van elke specifieke privatisering. 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het privatiseringsplan, wordt het geachte 
Parlementslid verwezen naar de naleving verslag van de Commissie, met name op 
afdeling   4.2.1 (Asset   Beheer en   Privatisering, pagina's 30-34) en op afdeling   4.3 



(groeibevorderende structurele hervormingen, pagina's 39-43), beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2011/op82_en.htm 
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